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Stort og småt fra forsamlingshuset i
Egense-Rantzausminde-Skovsbo
Vi er ved at finde vores ben i vores nye hus. Og dejligt huset ikke er revnet
af al den ros det må lægge vægge til !!! Det er vores oplevelse, at mange har
kastet øjnene på huset og GRØNNINGEN. Grønningen er dette års nyhed.
Vi mener selv den store boldbane er omskabt til et rekreativt område med
mange forskellige muligheder for ude aktiviteter. Og til stor fornøjelse for
formanden og bestyrelsen bliver det allerede flittigt brugt.
Se plantegning inde i bladet, og kom endelig og brug det. På egen hånd, eller
til arrangementer. Se program inde i bladet. Kom eksempelvis og spis noget af
gruppens dejlige mad til indvielsen af pizza ovnen 26. august.

Eller sæt selv gang i den aktivitet du savner!
I det første halve år efter åbning er afholdt fine forskellige fællesspisninger arr.
af ”Madgruppen” med god opbakning .Festlig indvielse af huset og af
Grønningen. Sidstnævnte næsten en folkefest!! Foredrag og dans er retur i
huset. Lokalhistorisk arkiv er igen på plads i det nyrenoverede
sognerådslokale. Fra september flytter senior idræt til. Endvidere bliver der
gudstjenester udvalgte søndage og juleaften.
Vores ambition om flere aktiviteter i løbet af ugen er under indfrielse.
En tapper skare har derudover brugt mange mange timer på at etablere
Grønningen Tusind tusind tak. Og der er stadig spændende arbejdsopgaver til
alle der har tid og lyst!
Følg med på vores facebook og www.egenseforsamlingshus.dk
Helt som traditionen byder, efterlyser jeg flere medlemmer. Også selvom vi for
første gang har rundet nr.200 .Nu går vi efter at runde 300 .!!!
Både betalende og arbejdende. Vores kontonummer: 0815-454737
Husk medlemskab medfører gratis entre til et årligt udvalgt arrangement.
Bestyrelsen vil her benytte lejligheden til at sige alle tak for hjælp og støtte
før og under omdannelsen. Særlig tak til vores vejformænd og til de mange
annoncører, der muliggør dette blad og dermed støtter vores forsamlingshus.
Venlig hilsen Eva Agger,
Formand Egense-Rantzausminde beboerforening

Husk Skorstensfejeren udfører
også:
· Isætning af skorstensforinger
· Montering og salg af tagtrin
· Økonomi måling af oliefyr
· Råd/vejledning af fyringsanlæg
Skorstensfejermester
Steffen Norgreen
Ndr. Ringvej 18
5700 Svendborg

Tlf. 6222 4777
Mobil 2013 4051
www.steffen-norgreen.dk

Dejlig lokalt til daglig

Rantzausmindevej 112
Åbent alle ugens dage kl. 7-20
8-20
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Nyt fra Egense menighedsråd
Siden sidste beboerblad har vi ansat ny præst, Torben Poulsen, som jeg håber,
I allerede har hilst på.
Under kirkens indvendige renovering har vi efter tilladelse fra biskoppen
fået lov til at holde gudstjenester alternative steder i sognet. Det vil foregå i
Svendborg Sunds Sejlklubs lokaler i Strandgården ved Rantzausminde Havn
den 6. september og 11. oktober. I Egense Forsamlingshus 27. september, 25.
oktober og 8. november. Og 29. november – 1. søndag i advent – er der gudstjeneste i riddersalen på Hvidkilde. Klokkeslættene fremgår af ’Kirkehilsen’.
Den indvendige renovering forventes afsluttet inden Påske 2016, i god tid til
konfirmationerne.
Der er fortsat gudstjeneste hver søndag i Øster Skerninge kirke.
Der er i juni indgået samarbejde om kirkegårdens drift med Sørup Menighedsråd, hvortil også Ollerup/Kirkeby er tilknyttet.
I august starter babysalmesang under ledelse af vores organist, og 3. september begynder juniorkonfirmanderne under ledelse af kirke- og kulturmedarbejder Maja Nissen.
I løbet af efteråret er der flere arrangementer, bl.a. sangaften i konfirmandlokalet 15. september og foredrag med Lone Hertz i Ø. Skerninge forsamlingshus 10. oktober.
Se i øvrigt hjemmesiden eller ’Kirkehilsen’, som man nu (igen) har mulighed
for at få sendt med posten, blot man giver besked til kordegn Jette Ørbæk
Larsen tlf. 62211894 tirsdag og fredag 10 -12 eller på mail jelar@km.dk.
Berit Lund-Kristensen
formand for Egense menighedsråd
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Vi er en mindre forening med ca. 30 medlemmer.
Hvert år i september afholdes en træningsskydning med lerduer som optakt
til jagtsæsonen.
Vores årlige generalforsamling starter altid med spisning af Gule Ærter.
For 3. gang arrangerer vi ”Alle Tiders Vildtaften” med vildtbuffet og musik.
Denne festaften, som er åben for alle, har været særdeles velbesøgt, og i år
fredag den 9. oktober er der allerede meldt udsolgt.
For yderligere oplysninger kontakt:
Formand Lennart Eriksen, tlf. 26359649
eller
kasserer Carl Elmegård, tlf. 62221964/40291964

v/ Jan Staldgaard
Skovsbovej 360 · Egense · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 97 40 · mobil 20 90 97 40
ALT I FODER OG TILBEHØR TIL DYRENE
Til fest - kom og få
et godt tilbud på vin og ost
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Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-17.00 Lørdag 9.00-12.00
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Egense Husflid
Vi er en lille husflidsforening, der laver kurser efter Folkeoplysningsloven, og
aktiviteter for vore medlemmer. – Alle kurser og aktiviteter foregår i vore egne
lokaler på Juulgården, Juulgårdsvej 64.
Sæsonen starter lørdag d. 22. sept. Kl. 14 med Åbent Hus, hvor alle er
velkomne. Der vil være smagsprøver på de kurser og aktiviteter, der er planlagt i
vinterens løb.Der er åbent på Juulgården hver tirsdag og torsdag aften for medlemmer. Der er ikke undervisning, men man mødes i et kreativt og
inspirerende samvær.
Tirsdag er forbeholdt strik, sy og lignende. Om torsdagen er der mulighed for
at arbejde med sølv, sten og smykker. Der er 2 grupper, der mødes og maler
sammen i dagtimerne, mandag og hver anden tirsdag. (tirsdagsgruppen er fuldt
optaget).
– Medlemsarrangement i oktober, hvor boligstylist Pernille Albers fra
Odense kommer og fortæller om de nyeste trends.
– Årets julebazar bliver i Egense Forsamlingshus søndag d. 22. nov.
Se beskrivelse af kurser og aktiviteter på hjemmesiden: www.egense.husflid.dk.
– Følg os på Facebook, eller kontakt skoleleder og få tilsendt et program.
– Programmer vil også blive lagt ud i Rantzausminde Brugs, Svendborg
Bibliotek, Borgerforeningen og i flere butikker o.l.
Skoleleder: Laila Neumann: mail: laila-neumann@outlook.dk, tlf. 6220 9286.

Egense-Rantzausminde
Lokalhistoriske Forening

Et genfødt arkiv: nye rammer om gammelt indhold
Med genindvielsen af Egense Forsamlingshus i december 2014 fik også
vores lokalhistoriske forening og arkiv et tiltrængt løft.
Det gamle sognerådslokale på 1. sal er transformeret til en dejlig lys
og varm ramme om arkivarbejdet. Nu arbejder vi ”bare” på at få styr
på arkivalierne og fortsætter det spændende arbejde med at beskrive
og arkivere breve, fotos og meget andet spændende. Tak til dem der
gav en hånd med i renoveringen af arkivet, som stort set udelukkende
skete ved frivilligt arbejde.
Udflugt til Drejø, 5. september
Det er en gammel tradition i foreningen at arrangere udflugter
– og det ikke sjældent til nogle af vores lokale øer.
I år går turen til den smukke Drejø, hvor vi bl.a. besøger Gl. Elmegaard
og bliver kørt og guidet rundt på øen.
Mødetid Svendborg Havn v/”Højestene” kl. 7:55.
Retur til Svendborg Havn kl. 14:45.
Medbring madpakke og drikkevarer. Foreningen serverer morgenkaffe
og rundstykker på færgen og senere kaffe m/brød på Gl. Elmegaard.
Pris alt inkl. 240 kr, som betales ved tilmelding (se konto nedenfor).
Tilmelding til mail: byplan@gmail.com eller telefon 5154 5827 senest
den 1. september.

Hvordan blev Egensebogen til?
29. Oktober kl. 19 i forsamlingshuset.
Egensebogens forfatter Anton Jørgensen vil fortælle lidt om sine oplevelser og erfaringer fra arbejdet med at skrive bogen. Dels er der et antal
konkrete oplevelser fra de to år, da arbejdet stod på, dels er der nogle
generelle overvejelser om et projekt, der både ville være lokalhistorie og
helt personlige erindringer på én og samme gang.
Tilmelding til mail: byplan@gmail.com eller telefon 5154 5827 senest den
25. oktober. Pris 25 kr for kaffe m/brød.

Hjemmeside og Facebook
Vi har lovet det før, men foreningens hjemmeside er på vej. Imens kan man
glæde sig over Egense Lokalarkiv på Facebook. Billedet af en klasse fra
Rantzausminde Skole blev eksempelvis genstand for en længere udveksling af
erindringer. Det blev opklaret, at billedet er fra den ”gamle forskoles” sidste
år i 1958, og der blev sat navn på lærerinden og alle eleverne. Sociale medier i
lokalhistoriens tjeneste!
Brug dit arkiv – vær aktiv i foreningen!
Vi kan kun opfordre dig til at bruge arkivet og til at melde dig ind i foreningen.
Mød os hver første tirsdag i måneden kl 19 i arkivet eller kontakt arkivleder
Lone Bornefelt på mail: bornefelt@dk2net.dk. Du kan indmelde dig ved at
indbetale 100 kr på konto i Danske Bank: 1551 2477037

Autoværkstedet
i dit lokalområde...

Øster Skerninge Autoværksted
v/ Jørgen Jensen,
Ø. Skerningevej 17 B,
Ollerup

Telefon

62 24 13 49

www.oe-skrauto.dk

Stærk ungdomsafdeling i
Svendborg Sunds Sejlklub
I den forgangne sommer er medaljerne strømmet ind til nogle af
klubbens unge sejlere.
Nicklas Heide og Martin Schwensen blev Ungdoms Europamestre i Hobicat.
Josefine Frederiksen og Daniel Bjørnholdt sejlede en flot sølvmedalje hjem
EM også i Hobiecat.
I Zoom8 som er en enmandsjolle fik Nicklas Boserup bronze ved de Nordiske
mesterskaber, hvor også Asger Hofmann Frisch deltog og sejlede en flot 16
plads hjem i et stærkt felt.
Optimistsejlerne har stor tilslutning og det er en fornøjelse at komme på
Strandgården en torsdag eftermiddag hvor det summer at aktivitet med sejlerglade børn, og hvor forældrene bakker flot op om arrangementerne.
I den lidt mere modne ende af aldersskalaen finder vi også høj aktivitet blandt
OK-jollesejlere. Op til 15 joller kan ses på vandet om onsdagen, og der forventes omkring 30 joller til det årlige rangliste stævne den 19. og 20. september.
Ellers samler vi i sejlklubben kræfter til at fejer vores jubilæum næste år, hvor
vi runder de 150 år, som landets ældste sejlklub.
Vi håber at vi kan bruge anledningen til at skrabe nogle fondsmidler sammen
til en renovering af Strandgården, og vi kan jo blot skele til forsamlingshuset
og bruge det flotte resultat som pejlemærke.
Svendborg Sunds Sejlklub
Kjeld Hansen

VI UDFØRER ALT INDENFOR TØMRER-,
SNEDKER-, MURER- & MALERARBEJDE.

RING PÅ TLF. 40 33 99 22
& HØR NÆRMERE.

Lehnskov Strand 39 A

/ 5700 Svendborg / lehnskovgods@mail.dk

Ældreidrætten i Egense/Rantzausminde
har eksisteret i mange år
I sidste sæson var vi 19 deltagere i alderen 65 +, som mødtes en gang om ugen
for at holde både krop og humør i topform. I alle årene har vi holdt til på
Rantzausminde Skole, men da den jo er en skole med ekstra megen idræt til
børnene, har det været svært at passe vores idræt ind i programmet.
Derfor er vi meget glade for, at vores hold nu kan mødes i det nye flotte
Egense Forsamlingshus hver torsdag formiddag, og transporten dertil vil ikke
være noget problem. Allerede nu er der mange, der kører sammen, og bussen
går jo også lige til døren, hvis man ikke vil tage cyklen.
Læs nærmere om tilmelding til holdet i Impuls
Vi glæder os til at mødes i forsamlingshuset hver torsdag

ROBIN IE-AKACIE, EGE T R Æ,
BI N DIN GSVÆ R K, DOU GLAS G RA N,
L ÆR KET R Æ , LIN OLIE MA LING

Plankeborde – Ege planker
Tlf.: 62 25 18 28 – Kullinggade 29, 5700 Svendborg
www.lundeborgtrae.dk · www.egeplankeborde.dk

Vi udfører alt indenfor:

DØGN
VAGT!

Landbrugsarbejde
Entreprenørarbejde
Kloakering
Vognmandskørsel
Kalklager

MASKINSTATION
☎

Skovmarksvej 20, Ollerup, 5762 V. Skerninge
62 24 16 74 · Mobil 20 32 78 51 · www.solbjerg-maskinstation.dk
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Priser for at leje af huset weekend:
Hele huset:

Leje
Depositum (over 21 år)
Rengøring
Porcelænsafgift o. 50 pers.

1600
1000
625
300

kr.
kr.
kr.
kr.

Lille stue:

Leje
Depositum
Rengøring
Porcelænsafgift u. 50 pers.

875
1000
475
150

kr.
kr.
kr.
kr.

Priser for at leje huset hverdage:
Møde:

Lille sal
Store sal

200 kr.
400 kr.

Børnefødselsdag:

Lille sal

300 kr.

Begravelseskaffe:

Lille sal
Store sal

400 kr.
600 kr.

Privat ﬂerfamilie:

mad/spisning lille sal

400 kr.

Ønsker du at leje huset kontakt venligst
Eva Agger, der træffes på tlf. 23 42 51 31
mellem kl. 19 og 20 næsten alle hverdage.
Husets hjemmeside: www.egenseforsamlingshus.dk
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Start af legestue i
Egense forsamlingshus
Velkommen til legestue for de 0-6 årige i Egense. I begyndelsen aftaler vi fra
gang til gang.Vi kan få aflåst skab til ting vi Ikke vil slæbe frem og tilbage .
Vi får fine lyse lokaler med varme i gulvet, og det er gratis for legestuen.
Hvis vi bliver så mange at vi kan have det hver uge, er det også muligt.
Find os på Facebook "Legestue Egense og omegn", eller kontakt mig på
jannickerossang@hotmail.com for mere information
Håber vi ses
Mvh Jannicke

Aktiviteter i forsamlingshuset
Indvielse af grill og pizza ovn – onsdag 26. august kl. 18.00
Kom med den mad du ønsker at grille, madholdet sørger for salat og brød.
Herudover smagsprøver til alle af pizza bagt i den nye ovn. Ved bålsted kan der
laves pandekager og snobrød. Husk jakker og tæpper at sidde på.
Børn over 5 år: 25 kr. Voksne: 50kr. Juice, øl/vin: 20 kr/100 kr.
Tilmelding senest 23. august til: gittemuller25@gmail.com
Senior idræt – torsdage 12.30-13.30. Start uge 34.
Legetid - husker du? Søndag 30. august kl. 14:00 - 16:00
Mange har prøvet sækkevæddeløb og tovtrækning. Men hvad med So i hul,
Hund i lænke og Føde en bjørn? Kom til en underholdende eftermiddag med
lege for børn og deres voksne på tværs af generationer, hvor du med garanti får
rørt lattermusklerne. Undervejs holder vi en pause i hængekøjeteltet og nyder
den medbragte kaffe. Vi ses på Grønningen! Instruktør: Birgitte Skriver.
Dans for 2. Tirsdage 18.00 - 19.30. Ugerne 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46 og 47
Uformel og munter instruktion af René. Afdansningsbal fredag 20. november.
Nærmere info i nyheds brev. Pris 900 kr. pr. par.
Tilmelding og information pr mail: langbergsorensen@svendborgmail.dk
Korkoncert med ”Vox Venue” tidl. All Stars - os og koret. 16 september
kl. 19 - 21
En aften hvor du kan lægge ører til smukke rytmiske sange - synge med - købe
lidt kaffe/kage - kort sagt: en rigtig musisk mulighed for alle!
Entré går til koret.
Vegetar fællesspisning. Onsdag 23. september kl. 18:00
Kom og smag madgruppens lækre vegetarret. Er vejret godt spiser vi i
madpakkehuset. Ellers i lille stue.
Børn over 5 år: 25 kr. Voksne: 50kr. Juice, øl/vin: 20.kr/100 kr.
Tilmelding til byplan@gmail.com senest 21. september. Max. 40 deltagere.

Forsamlingshus

Sådan benytter du GRØNNINGEN!

A

Grønningen er frit tilgængelig for alle, der
hensynsfuldt og venligt ønsker at lege, spille,
hvile, spise, lave mad, sove eller bare sludre
lidt.

• Overnatning i telt eller hængekøjetelt er

kun for vandrere og cyklister - lokale eller
turister. Pris 30 kr. pr. person.
Er du i bil finder du en skøn campingplads
mindre end to km i retning mod vandet:
Rantzausminde Camping.

• Til bålet kan du samle træ på Åsen
- skær og hug ikke i levende træ.

• Sluk bålet når du forlader Grønningen.
• Kun én person i hver hængekøje, men du
kan hænge egen køje op på ledig krog.

• Respekter forsamlingshusets gæster.

Hvis der er arrangement i huset, er
området, markeret med rødt på tegning,
forbeholdt forsamlingshuset og dets gæster.

• Affald lægges i affaldscontainer.

UDELIV PÅ GRØNNINGEN

Grønningen er for alle – lokale og
slappe af, motionere, nyde og følge
grøntsager, høste frugt eller overn

Grønningen er en gammel kommu
Indtil Rantzausminde Skole
blev o
Udekøkken
idrætsanlæg var det her sognets b
dyrkede boldspil, gymnastik og sk
anlagt foråret 2015Forsamlingshus
i sammenhæn
tidens Forsamlingshus i Egense”. G
A
en af idéerne for det ombyggede fo
tilgængeligheden ind og ud af hus
for sammenhæng mellem aktivite

Grønningen indeholder endvidere
Egense Ås. Egense Ås slynger sig c
udkanten af Svendborg. Her ligger
Svendborgs bud på fremtidens bæ

Madpakkehus

Køkkenhave/højbed
Boldbane

Affaldscontainer

gæster. Her kan du lege,
Frugthave
e naturens gang, dyrke
natte.

GRØNNINGEN
VED EGENSE FORSAMLINGSHUS

Toilet

SÅDAN BRUGER VI GRØNNINGEN
Kælkebakke
Hængekøjetelt
• Alle er velkomne til frit at benytte Grønningen.

• Overnatning i telt eller
hængekøjer er kun for vandrere
Naturlejrplads
Bålplads - se opslag om naturlejrpladsens benyttelse
og cyklister
ved naturlejrpladsen. En overnatning koster 30kr/perunal boldbane.
son.
opført
med
tilhørende
•
Respektér forsamlingshusets gæster – hvis der er arn med vandhane
beboere samledes og
rangement i forsamlingshuset er området fra og med
kydning. Grønningen
er
madpak kehuset og bag forsamlingshuset forbeholdt forKøkkenhave/højbed
ng medMadpakkehus
“Projekt Fremsamlingshusets gæster
Boldbane(markeret med røde prikker).
Grønningen understøtter
• Bål må kun antændes i bålstedet – til bålet kan du samle
Affaldscontainer
orsamlingshus: at øge
nedfaldstræ på åsen – skær og hug ikke i levende træ.
set og øge mulighederne
• Sluk bålet når du forlader pladsen.
eter inde og ude.
• Kun én person i hver hængekøje.

e en del af naturområdet
ca. 3,5 km mod øst ind til
r Tankefuld, som er
æredygtige bydel.

Toilet

GRØNNINGEN
ER ETABLERET
MED STØTTE
FRA:
GRØNNINGEN
ER ETABLERET
MED STØTTE
FRA:
Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne

Foredrag – torsdage den 8/10, 12/11 og 10/12 kl. 19:30
Se program andetsteds i bladet. Arr.:
Egense - Rantzausminde Foredragsforening
Gudstjeneste – søndage den 27/9, 25/10, 8/11 kl.10:30. 24/12 kl.13 og 17
Mens Egense Kirke bygges om holdes der gudstjeneste i forsamlingshuset
Alle tiders Vildtaften – 9. oktober kl.18:30
Støttefest for forsamlingshuset arrangeret af Egense Sogns Jagtforening.
Skøn menu og dans.
Alle billetter er allerede solgt.
Måske chance for uafhentede billetter: loha.hartmann@gmail.com
Æblepressedag - 11. oktober kl.10 - 15
Så bliver der igen mulighed for at frembringe sin egen fantastiske æblemost.
Kom med dine æbler, gerne flere end du selv kan bruge. Så kan de ”haveløse”
også være med. Alle skal medbringe flasker til eget brug.
Kaffe og æblekage sælges for 20 kr.
Vintersuppe – 5. november kl. 18:00
Denne aften serverer madholdet dejlig kødsuppe med brød og runder af med
kaffe/the og kage. Efter aftale kan de der ønsker det, få vegetarsuppe.
Børn over 5 år: 25 kr. Voksne: 50kr. Juice, øl/vin: 20.kr/100 kr.
Tilmelding senest 1.november til : lise@brydninger .dk
Julebazar – 22. november kl.11.00-16.00
Egense Husflid indbyder til julebazar med alverdens fine ting.
Se detaljer andetsteds i bladet.
Følg i øvrigt med på vores facebookside og hjemmeside for yderligere
Informationer om aktiviteter i huset udover ovenstående,

Dans for 2
Tirsdage 18.00 - 19.30. Ugerne 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46 og 47
Uformel og munter instruktion af René.
Afdansningsbal fredag 20. november.
Nærmere info i nyheds brev. Pris 900 kr. pr. par.
Tilmelding og information pr mail: langbergsorensen@svendborgmail.dk

Adresseliste for Beboerforeningsbestyrelse:
Susanne Riber

Lehnskovsvej 216, tlf. 40 30 25 53
Mail: gsriber@gmail.com
Næstformand, webmaster

Mogens L. Olsen

30 21
60 98
41 80
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Rantzausmindevej 11, tlf. 62
Mail: kirkramu@yahoo.dk
Udearealer

Eva Lauritzen

Rantzausmindevej 136, tlf. 62 20 97 07
Mail: evalauritzen@mail.dk
Kasserer.

Karen Ø. Petersen

Skovsbovej 351, tlf. 62 21 63 05
Mail: karen.egense@hotmail.com
Kontaktperson til nærdemokratiudvalg

Eva Agger

Højensvej 199, tlf. 40 14 49 26
Mail: evaagger@hotmail.com
Formand og booking

Hans Hellemann

Vædderen 11, tlf. 20 77 90 52
Mail: loha.hartmann@gmail.com
Kontakt håndværkere, udearealer

Niels Holluf Nielsen, Nygårdsvænget 6, tlf. 23 60 01 84
Mail:nilo@sydfynsmail.dk
Gitte
Hans Müller
Møller
Supleant
Knud
Madsen
Lars Erik
Poulsen (Boffer)
Supleant

Beboerforeningens hjemmeside: www.egenseforsamlingshus.dk
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Vil du være med til at lave mad
i hyggeligt samvær?
Meld dig endelig til hos
Madgruppen:
Lise: lise@brydninger.dk
Birgit: birgit.pedersen@svendborg.dk
Marianne: Gittemuller25@gmail.com
Klaus: byplan@gmail.com

NYT SYN

lokalområdet?
Hvor ﬁnder du information om aktiviteter i
lokalområdet?
vores hjemmeside www.egenseforsamlingshus.dk
Vores arrangementer bliver annonceret på følgende hjemmesider:

På denne hjemmeside ﬁndes desuden bookingkalender, priser og andre vigtige
oplysninger om forsamlingshuset.
Vores arrangementer bliver annonceret på følgende hjemmesider:
Vores arrangementer annonceres næsten altid på:
vores hjemmeside www.egenseforsamlingshus.dk
På denne hjemmeside ﬁndes desuden bookingkalender, priser og andre vigtige
På hjemmesiden www.mitsvendborg.dk
oplysninger om forsamlingshuset.
Det er en hjemmeside, hvor sidste nyt indenfor kultur- og byliv, byudvikling,
events, erhverv mm. annonceres, og hvor der ofte også er en livlig debat, åben
for alle.
Vores arrangementer annonceres næsten altid på:
På hjemmesiden www.mitsvendborg.dk
Oplysning og debatforum på: www.svendborgbloggen.dk
Det er en hjemmeside, hvor sidste nyt indenfor kultur- og byliv, byudvikling,
som er borgernes eget dialogforum. På denne blog kan man også kan skrive til
events, erhverv mm. annonceres, og hvor der ofte også er en livlig debat, åben
lokalpolitikerne og blande sig i den aktuelle debat.
for alle.
som er SvendSidst men ikke mindst på: www.svendborgkultur.dk
sydfynskalenderen.dk
Oplysning og debatforum på: www.svendborgbloggen.dk
borg kommunes Kulturkalender , hvor alle kan indtaste aktiviteter indenfor musom er borgernes eget dialogforum. På denne blog kan man også kan skrive til
sik, teater, udstillinger mm. Kulturkalenderen udgives af Kulturelt Samråd
lokalpolitikerne og blande sig i den aktuelle debat.
Der er altså ﬂere steder, hvor du kan følge med i, hvad der foregår i lokalområSidst men ikke mindst på: www.svendborgkultur.dk som er Svenddet, og herfra skal der lyde en stor opfordring til jævnligt at klikke ind på disse
borg kommunes Kulturkalender , hvor alle kan indtaste aktiviteter indenfor muhjemmesider.
sik, teater, udstillinger mm. Kulturkalenderen udgives af Kulturelt Samråd
Følg også med på vores facebook side www.facebook.dk/Egense
Der er altså ﬂere steder, hvor du kan følge med i, hvad der foregår i lokalområdet, og herfra skal der lyde en stor opfordring til jævnligt at klikke ind på disse
hjemmesider.
35
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•
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MALERARBEJDE
SPARTLING
TAPETSERING
SALG AF MALING
malermester

magnus kastberg
EGENSE STATIONSVEJ 15· EGENSE· 5700 SVENDBORG

TLF. 24 45 18 38
WWW.SVENSKEN.DK
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? Foredragsforening
Egense Rantzausminde
?

Man kan blive medlem og få adgang til alle seks foredrag for 150 kroner.
?
For medlemskab kontakt en af nedenstående bestyrelsesmedlemmer eller man
kan møde op på foredragsaftenen.
Bestyrelse:
. Formand: Sognepræst Torben Poulsen, Egense, 6221 1894
. Næstformand og kontaktperson:
Kirsten Madsen, Rantzausminde, 2434 7013, kkmadsen@icloud.dk
. Kasserer: Nora Mortensen, Rantzausminde, 6224 1429
. Bestyrelsesmedlem: Erling Nissen, Tankefuld, tlf. 6220 7505
. Bestyrelsesmedlem: Knud Glerup, Rantzausminde, tlf. 2811 239
. Sekretær: Kirsten Würtzen, Rantzausminde, 2069 2545
Hvis man kun ønsker at høre et enkelt foredrag koster det 50 kroner.
Der er ingen forhåndstilmelding, man møder bare op. Kaffen købes særskilt.
Alle foredrag foregår i Egense Forsamlingshus, Skovsbovej 338, 5700 Svendborg.
29

Foredragene starter kl. 19.30
Program for sæson 2015/16 kan fås ved bestyrelsen.

Rantec
Finlandsvej 8,
5700 Svendborg
Tlf. 62 20 86 38
Mobil. 40 18 86 38
rantec@rantec.dk
email: rantek@post.tele.dk
www.rantec.dk
CNC DREJNING, FRÆSNING
PNEUMATIK, AUTOMATISERING
PROCESANLÆG

www.svendborg-festhus.dk

GULVAFSLIBNING
UNDGÅ SKUFFELSER OG STØV
- RING TIL FAGMANDEN
Alle former for gulve
Vi har mange års erfaring...
3-generation

Byggeri med god
rådgivning udføres
i bedste kvalitet

Vi er specialister...

Vi nusser ikke med små legetøjsmaskiner,
Vi har hele sortimentet af professionelt
maskineri.

RING 62 23 15 69
eller biltlf. 40 19 17 52
og hør nærmere...

VÆNGEMOSEVEJ 3 · 5881 SKÅRUP

32

8. oktober 2015 – Sognepræst Torben? Poulsen kommer og fortæller om
sine 12 år som præst i den danske sømandskirke i New York og bl.a. også om
?
hvordan han og familien oplevede 11. september 2011.
?

12. november 2015 – Journalist og redaktør af Søsiden i Fyns Amts Avis,
Søren Stidsholt Nielsen, vil vise film og fortælle om sine oplevelser ombord
verdens største sejlskib, det russiske Sedow.
10. december 2015 – Komponisten, kapelmesteren og musikeren Bodil
Heister vil denne aften spille, synge og fortælle, så alle kommer i julestemning.
Efter foredraget er der julequiz og lotteri.
Foredraget arrangeres i samarbejde med menighedsrådene i Egense og Øster
Skerninge.
14. januar 2016 – TV journalist og forfatter Karsten Lund, Svendborg,
fortæller om sit forfatterskab og sine seneste romaner bl.a. ”Den sande historie
om Emils guld” og ”Den amerikanske sømand”.
11. februar 2016 – Amir Rashid, etnisk politibetjent. Han er en af de første
med indvandrerbaggrund, der har gjort karriere i politiet, og en af de yngste,
29
der er blevet udnævnt til vicepolitikommissær – det fortæller han om.
10. marts 2016 – Journalist og forfatter Leif Davidsen kommer til Svendborg
og fortæller om romanen ”Steinbecks spøgelse” og om sit arbejde med sine
andre romaner.
Foredraget arrangeres i samarbejde med FOF.
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Egense Pensionistforening
Sæsonen 2015/2016 starter onsdag den 16. september kl. 15.00, og som
sædvanlig i dagcentret, Sygekassens Hjem, hvor Skallens Hus orkester underholder.
Samme dag opkræves kontingent for den nye sæson.
Programmet er desværre ikke færdigt endnu.
Som medlem optages enhver pensionsberettiget og enhver der er fyldt 60 år.
Kontingent 100 kr. for sæsonen betales ved fremmøde.
Før hvert møde skal medlemmer, godkendt af formanden til kommunens
taxa-ordning ringe til: Ingerlise på tlf. 62 22 85 38
Pris kr. 35,- pr. person opkræves af foreningen på møde.
For medlemskab og program kontakt:
Formand: Rita Nielsen,tlf. 62208052
Møderne foregår onsdage kl.15.00 til 17.00
Ud over kontingent betales kr. 30,- for kaffe/the med hjemmebagte boller og
kage til alle møder.

Plankeborde – Ege planker
Tlf.: 62 25 18 28 – Kullinggade 29, 5700 Svendborg
www.lundeborgtrae.dk · www.egeplankeborde.dk
RO B I NI E -A KAC I E , EG E TR Æ ,
BI NDI NG SVÆ RK , DO U G L AS G RAN ,
LÆ RKE TRÆ , LI NO L I E MAL I N G

Vi udfører alt indenfor:

DØGN
VAGT!

☎

Landbrugsarbejde
Entreprenørarbejde
Kloakering
Plankeborde – Ege planker
Tlf.: 62 25Vognmandskørsel
18 28 – Kullinggade 29, 5700 Svendborg
www.lundeborgtrae.dk · www.egeplankeborde.dk
Kalklager

Gerrit
VI UDFØRER ALT INDENF

Vi udfører
alt indenfor:
MASKINSTATION

RING PÅ TLF. 40

Skovmarksvej
20, Ollerup, 5762 V. Skerninge
Landbrugsarbejde
62 24 16 74 · Mobil 20 32 78 51 · www.solbjerg-maskinstation.dk

DØGN
VAGT!

Entreprenørarbejde
Kloakering
Vognmandskørsel
26
Kalklager

Kunst

Tlf. 6

SNEDKER-, MURER- & MA

& HØR NÆRMERE.

Kunsthåndværk & klæder

·

Gerritsgade 24 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 12 77 jalfe@live.dk
MASKINSTATION
www.jalfe.dk
VI UDFØRER ALT INDENFOR TØMRER-,
Skovmarksvej 20, Ollerup, 5762 V. Skerninge
· Mobil 20 32 78 51 · www.solbjerg-maskinstation.dk

☎ 62 24 16 74

·

Lehnskov Strand 39 A

SNEDKER-, MURER- & MALERARBEJDE.

/ 5700 Svendborg

RING PÅ TLF. 40 33 99 22
26

& HØR NÆRMERE.

Rantzausminde camping

Rantec

Fr

telefon: 62208777

Sko

Bjarne Christensen

  
FABRIKANT

Lehnskov
Strand 39 A / 5700 Svendborg /Bakkekildegård
lehnskovgods@mail.dk
Rantzausmindevej 218

  
  
  
  





 

 

  


Rantzausminde camping

Rantec

telefon: 62208777

Bjarne Christensen
FABRIKANT

Bakkekildegård
Byens Tag ApS


Rantzausmindevej
218



5700 
Svendborg
  



5700 Svendborg
Byens
Tag ApS

Skovbovej 351, 5700 Svendborg
www.bakkekildegaard.dk
info@bakkekildegaard.dk
6221 2249
TINA MØLLERTelefon:
GUNDESEN

Frisørhuset
Bliv medlem
Linde Allé, 5230 Odense M
SKOVSBOVEJ
211
www.byenstag.dk
TLF. 62 20info@byenstag.dk
90 77

100,Telefon: 7020 1422

Egense

STØT EG

..visionern

og praktis
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Overblik over ERIs aktiviteter 2015 / 2016
Aktivitet

Hold

Information /
Kontingent kr. pr. år

Opstart

ERI Fodbold – Fodbold for alle.

U 7 og yngre

Kr. 360 pr. halvår inkl. indendørs

Uge 33

U 8 – U 11

Kr. 420 pr. halvår inkl. indendørs

Uge 33

U 12 – U13

Kr. 460 pr. halvår inkl. indendørs

Uge 33

U 14 – U15

Kr. 500 pr. halvår inkl. indendørs

Uge 33

U 16 – U17

Kr. 560 pr. halvår inkl. indendørs

Uge 33

Senior

Kr. 750 pr. halvår inkl. indendørs

Uge 33

Oldboys (over 30 år)

Kr. 480 pr. halvår inkl. indendørs

Uge 33

U6 + U 8: årgang 2007 og yngre

Kr. 675

Uge 35

U 10: årgang 2006 og 2005

Kr. 925

Uge 33

U 12: årgang 2004 og 2003

Kr. 1.040

Uge 33

U 14: årgang 2002 og 2001

Kr. 1.200

Uge 33

U 16: årgang 2000 og 1999

Kr. 1.300

Uge 33

U 18: årgang 1998 og 1997

Kr. 1.400

Uge 33

Senior damer / herre

Kr. 1.500

Uge 33

Senior og motion

Kr. 650 Tilmeldingsaften: 31/8 -15

Single inden kl. 21.00

Senior og motion

Kr. 600 Tilmeldingsaften: 31/8 -15

Double inden kl. 21.00

Senior og motion

Kr. 450 Tilmeldingsaften: 31/8 -15

Single efter kl. 21.00

Senior og motion

Kr. 400 Tilmeldingsaften: 31/8 -15

Double efter kl. 21.00

Kunstgræsbane og grusbane

Kr. 500 pr. bane pr. sæson

Nu!

Træning i motionscenter

1 måned: Kr. 150

20/8-15

Træning i motionscenter

Hel sæson indtil 30/6 2016 kr. 1.000

20/8-15

Se hold og træningstider på www.erif.dk/fodbold.
Sæsonstart senest uge 33 eller efter nærmere aftale med træneren.
Kontaktperson er formand Henning Vigsø, tlf.: 51 21 95 13, mail: henningvigsoe@gmail.com og
ungdomsformand Flemming Kvist Andersen, tlf.: 52 39 94 18, mail: flemming.fodbold@live.dk.

ERI Håndbold – Håndbold for alle.

Se hold og træningstider på www.erif.dk/håndbold.
Alle hold træner i Rantzausmindehallen: Tirsdag-onsdag-torsdag eller fredag. Sæsonstart uge
33, U6 + U8 dog først uge 35.
Kontaktperson Linda Jensen tlf.: 23 34 13 93, mail: linda.jensen@webspeed.dk.

ERI Badminton * – Badminton for alle.
Se træningstider på www.erif.dk/badminton.

Tilmeldingsaften: Mandag den 31/8 2015 fra kl. 17.30 - 18.15 for eksisterende medlemmer og
fra kl. 18.15 – 18.30 for nye medlemmer. Medlemskab betales med kontanter ved tilmelding
(dankort modtages IKKE). Sæsonstart onsdag den 2/9 2015.
Kontaktperson Leif Clausen tlf.: 22 85 83 42, mail: strandby@oncable.dk.

ERI Tennis – spil tennis på både grusbane og kunstgræs.
Se mere info på www.erif.dk/tennis.

KUN kr. 500 pr. bane for en sæson.
Kontaktperson: Christian Thøgersen tlf.: 50 74 37 90, mail: jogudan@webspeed.dk

ERI Motionscenter ** – super fint motionscenter.

Køb medlemskab med dankort på www.erif.dk/motion eller i Rantzausmindehallens Cafe.

Åbent hver dag i perioden fra den 20/8 2015 til den 30/6 2016 fra kl. 5.30 til kl. 21.00 i hverdagene dog fredag til kl. 18.00. Weekender fra kl. 6.30 til kl. 16.00. Alle over 15 år kan blive
medlem. Ring og bestil en gratis prøvetime hos Michael Madsen tlf.: 20 16 05 82.
Køb medlemskab med dankort på www.erif.dk/motion eller mød op i Rantzausmindehallens
Cafe søndag den 16/8 2015 mellem kl. 11.00 og kl. 13.00 eller onsdag den 19/8 2015 mellem
kl. 18.00 og kl. 20.00. Begge dage åbent for køb og opdatering af adgangskort.
Kontaktperson Tina Andersen tlf.: 24 85 45 14, mail: tina_a@post11.tele.dk.

ERI Gymnastik – vi tilbyder: HIT – RIGTIGE MÆND – BOOTCAMP.
Se træningstider på www.erif.dk/gymnastik

HIT - mandag kl. 17.15, RIGTIGE MÆND mandag kl. 19.00 – BOOTCAMP onsdag kl. 17.30.
Kontaktperson: Tina Andersen tlf.: 24 85 45 14, mail: tina_a@post11.tele.dk.

HIT v/Tina Jorsal ***

5 / 10 turs kort: Kr. 150 / Kr. 300

Uge 36

RIGTIGE MÆND v/Britta Ollerup

500 kr. hel sæson – KUN for mænd

Uge 36

BOOTCAMP v/Carina Jensen ***

5 / 10 turs kort: Kr. 150 / Kr. 300

Uge 36

ERI Løbetræning – Kunne du tænke dig at løbe sammen med andre, så tilmeld dig til vores Facebook-Gruppe RANTZAUSMINDELØBERNE. Læs mere på www.erif.dk/løb.
Kontaktperson Birgitte Pless tlf.: 72 21 55 11.
Alle er velkomne til åbent hus i Rantzausmindehallen tirsdag den 1/9 2015 fra kl. 16.00 - 18.00. SPORTEN kommer og sælger sportstøj og sko til fordelagtige priser. Kom
og gør en god handel!
“FEST I OKTOBER” lørdag den 3. oktober 2015 fra kl. 18.00 - 01.00 afholdes hyggelig fest hvor alle er velkomne. Mere info.: www.erif.dk
*

ERI Badminton – Til sæsonen 2015/2016 mangler ERI en børnetræner, som kan forestå badmintontræning mandage f.eks. fra kl. 15.30 til kl. 17.00. Har du mulighed for
at træne børnene så kontakt Leif Clausen tlf.: 22 85 83 42, mail: strandby@oncable.dk.

**

ERI Motionscenter – HUSK at få opdateret din “nøgle” til adgangsdøren til motionscenteret! Depositum kr. 100 pr. nøgle. En familie må gerne deles om en nøgle.

*** ERI Gymnastik – 5 / 10 turs kort bruges til både HIT og BOOTCAMP. Kort købt i sæson 2014/2015 kan også bruges i sæson 2015/2016.

SE FLERE INFORMATIONER OM ERI PÅ WWW.ERIF.DK
ERI, RANTZAUSMINDEHALLEN, DYREKREDSEN 12, 5700 SVENDBORG

Egense Spejder Gruppe
Juulgårdsvej 64
5700 Svendborg
Hjemmeside: hotel.dds.dk/bro/egense
Har du mod på bål, dolk, udeliv, sjove opgaver og lejrture?
Så kom til spejder
Mandag kl. 17 – 19, 7 /10 år.
Tirsdag kl. 18 – 20, 10 /18 år.
Du er velkommen til at besøge os.
Ring evt. først til:
Henrik: 29 25 02 59
Marianne: 23 23 24 73

37

Egense Kogræsserlaug a 23 marts 2015
Engang i efteråret 2014 havde vi besøg af Dorit Fruegård fra teknisk forvaltnings miljøafdeling som opfordrede os til at bruge vores fine bakke “overdrev” på nu gammeldansk, til en eller anden form for dyrehold til gavn for
miljø og afgræsning af arealet og for at have glæden af køer på eget græs til
kød i egen fryser.
Hvis vi ikke selv ville have kvæg gående så ville det også være muligt at have
en bondemands køer og måske også kalve på sommergræs - hele tanken er og
var, at det kun er i sommerperioden og at de skal leve af det græs der er på
overdrevet og vand.
Vi besluttede at lade det komme på en prøve og satte et opslag op i omegnen
af Egense, vi ville faktisk gerne have det skulle være et lokalt Egense Laug
for på den den måde også at støtte det tætte lokale fællesskab og blive mere
kendt med hinanden ved at have et projekt sammen.

Der var fin opbakning til første møde og vi mødtes efterfølgende
igen til generalforsamling og stiftelse af kolauget.
Vi har lavet en forening med bestyrelse, kasserer og sekretær og der
er i år 12 andele fordelt på 3 stk kvæg.
Man bliver jo ikke bondemand over natten har vi dog lært, der er
mange ting man skal tage højde for og meget man ikke ved om
kvæghold, men vi fik købt tre stk. Galloway tyre fra en bonde på
Nordfyn og de ankom en dejlig
forårsdag i april og sprang ud på marken og gemte sig i et hjørne af
marken i tre dage før vi rigtig kunne få lov til at se på dem - de var
fine brune kalve med krøllet hår og dog noget reserverede.
Desværre viste det sig at den ene kalv var syg og døde for os 14
dage senere af en urin vejs infektion hvilket jo'ikke lige var hvad vi
havde ventet os, både at den var syg var træls, men også udgifter til
dyrlæge og at vi så var nødt at
købe en ny kalv - den fik vi efter lidt snak frem og tilbag"e med
opdrætteren, til halv pris, og den nye kalv har været stor og fin og
de tre tyrekalve klarer sig fint og nyder deres "otium på den dejlige
bakke med godt græs og den fine udsigt.
Specielt sjovt var det da nabobonden lidt senere lukkede sine køer
og småkalve ud, så blev der en koncert uden lige fra den ene mark
til den anden, og jeg skal hilse og sige at når køer og tyrekalve
snakker sammen så kan de høres, nu er der faldet ro over det igen,
men ind imellem tar de lige en sangaften sammen hyggeligt.
Så vi er et ko laug på 12 andele som har en pasningsordning hvor vi
indtil de skal slagtes har to uger hver hvor vi eransvarlig for at se til
dyrene, chekke de har det godt, har vand, at hegnet er i orden og
ellers sørge for det er det.

De tre tyrekalve er stadigvæk lidt sky og man kan sagtens gå tur på
overdrevet bare man respekteret deres grænse,så går de når man
kommer for tæt på, der har jo været nogen snak om de var farlige
og om vi skulle advare om at gå ind på området, men det ser ud til
at dyr og mennesker har fundet deres plads i det, og Niels Andersen der er vores lokale rare vibemand har helet sommeren stået på
bakken med sin kikkert og køerne nysgerrigt omkring sig.
Vi har haft et rigtig hyggeligt kosammenhold sommeren over, der
er blevet snakket, og kikket og fotograferet og en facebook side
er også kommet op og stå, så det har været en god ide med det ko
laug og trods lidt begynder vanskeligheder, syntes vi det har været
det hele værd, når vi nyder synet af de tre tilfredse fyre på marken.
Så måske vil der igen næste forår komme hyggelige køer på overdrevet - det er da en Muh-Lighed !!!!
Karen Østergaard Bakkekildegaard

